
1. pielikums 

Smiltenes novada pašvaldības domes 

2021. gada 24. februāra lēmuma Nr.125 

 
2. pielikums 

Ministru kabineta 

2020. gada 10. novembra 

noteikumiem Nr. 671 

 

Smiltenes novada pašvaldības institūcijas,  
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana  

 

Nr. 

p. k. 

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa 

institūcijas veids 

(iestāde, 

struktūrvienība, 

kapitālsabiedrība, 

cits) 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, atrašanās vieta 

(adrese) 

kompetence un darbības teritorija 

finansējuma 

apjoms (euro) 

un pašvaldības 

budžeta avots 

2020.gadā 

esību pamatojošie 

grāmatvedības 

attaisnojuma 

dokumenti 

cita būtiska informācija (piem., 

ietekme uz institūcijas darbību un tās 

darbiniekiem, ietekmes sekas) 

plānotais 

nodošanas 

datums 

(dd.mm.gg.) 

__________ 

pašvaldībai 

nododamais 

finansējuma 

apjoms 

(euro) 

cita būtiska 

informācija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Iestāde  

Smiltenes novada 

dome 
Reģ. Nr. 90009067337 

Adrese: Dārza iela 3, 

Smiltene, LV - 4729 

Likumā “Par pašvaldībām” un Smiltenes 

novada domes 2009. gada 20. jūlija 

saistošie noteikumi Nr. 1/09 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” noteiktās 

funkcijas.  

Iestādes nolikums apstiprināts ar domes 

2019. gada 27. novembra Nolikums Nr. 

15/19 “Smiltenes novada pašvaldības 

iestādes “Smiltenes novada dome” 

nolikums”. 

Darbības teritorija – Smiltenes novads. 

1 700 259 

t.sk., 

VB KAC 

9 808 

Iestādes 

nolikums,  

budžets 

Darbinieku skaits - 77    



2. Iestāde 

Smiltenes novada 

Bilskas pagasta 

pārvalde  
Reģ. Nr. 40900006049 

Adrese: “Pašvaldības 

māja”, Bilska, Bilskas 

pag., Smiltenes novads, 

LV-4706 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi 

Bilskas pagasta teritorijā; nodrošina 

Bilskas pagasta teritorijas attīstību; 

nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 

panta otrajā daļā noteikto uzdevumu 

izpildi u.c.; 

Darbības teritorija - Bilskas pagasts 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

2011.gada 24.novembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.16.§.6.)  

 

42 254 

Iestādes 

nolikums,  

budžets 

Darbinieku skaits - 6    

3.  Struktūrvienība 

Bilskas feldšeru 

punkts 
Adrese: "Pašvaldības 

māja", Bilska, Bilskas 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4706 

Reģistrācijas datums 

Ārstniecības iestāžu 

reģistrā 22.02.1996 

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšana 

Veselības aprūpe mājās personām 

Līgums ar Nacionālo veselības dienestu 

Darbības teritorija - Bilskas pagasts 

13 512 
 

budžets 

Darbinieku skaits – 1 

 

Pašvaldības iestādes "Smiltenes 

novada Bilskas pagasta pārvalde" 

pakļautībā esoša struktūrvienība 

  

   

4. Iestāde 

Bilskas pamatskola 
Reģ. Nr. 40900006034 

Adrese: "Bilskas 

pamatskola", Bilska, 

Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4706 

  

 

 

 

Iestādes uzdevumi: īstenot izglītības 

programmas, veikt mācību un 

audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas 

darba metodes un formas; nodrošināt 

izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un 

prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes Smiltenes 

novada domes  

27.12.2018. lēmumu Nr. 738 (protokols 

Nr. 15, 14.§.)  

 

326 132 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

88 947 

Iestādes 

nolikums,  

budžets 

Darbinieku skaits – 29 

Skola īsteno šādas licencētas 

izglītības programmas: 

- Pirmsskolas izglītības 

programma, programmas kods 

01011111; 

- Pamatizglītības programma, 

programmas kods 21011111 

   

5. Iestāde 

Smiltenes novada 

Blomes pagasta 

pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006091 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi 

Blomes pagasta teritorijā; nodrošina 

Blomes pagasta teritorijas attīstību; 

nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 

52 318 
Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits - 8    

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006034


Adrese: Cēsu iela 9, 

Blome, Blomes pagasts, 

Smiltenes novads, LV-

4707 

panta otrajā daļā noteikto uzdevumu 

izpildi u.c.; 

Darbības teritorija - Blomes pagasts 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

2011.gada 24.novembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.16.§.5.) 

6.  Struktūrvienība 

Blomes pagasta 

feldšeru – vecmāšu 

punkts 
Adrese: Cēsu iela 9, 

Blome, Blomes pagasts, 

Smiltenes novads, LV-

4707 

Reģistrācijas datums 

ārstniecības iestāžu 

reģistrā 28.03.1996, 

Iestādes struktūrvienība 

Veselības aprūpe mājās personām 

Līgums ar Nacionālo veselības dienestu 

Blomes pagasts 
16 944 budžets 

Darbinieku skaits – 1 

 

Pašvaldības iestādes "Smiltenes 

novada Blomes pagasta pārvalde" 

pakļautībā esoša struktūrvienība  

   

7.  Iestāde 

Blomes pamatskola 
Reģ. Nr. 40900005912 

Adrese: Cēsu iela 13, 

Blome, Blomes pagasts, 

Smiltenes novads, LV-

4707 

Iestādes uzdevumi: 

īstenot licencētās izglītības programmas, 

veikt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties izglītošanas darba metodes un 

formas; nodrošināt izglītojamo ar 

iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas 

ir nepieciešamas personiskai izaugsmei 

un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

28.10.2020.  lēmumu Nr. 626 

(protokols Nr. 18, 46.§.) 

412 544 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

172 786 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 37 

 

Iestāde īsteno šādas licencētās 

izglītības programmas: 

- pirmsskolas izglītības 

programma, programmas 

kods 01011111; 

- pamatizglītības programmu, 

kods 21011111; 

- speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015611 

   

8. Iestāde 

Brantu un Smiltenes 

pagastu pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006015 

Reģistrētā adrese: Dārza iela 

3, Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi Brantu 

un Smiltenes pagasta teritorijās; 

nodrošina Brantu un Smiltenes  pagastu 

teritorijas attīstību; nodrošina likuma „Par 

pašvaldībām” 69.1 panta otrajā daļā 

noteikto uzdevumu izpildi u.c.; 

Darbības teritorija – Brantu pagasts un 

Smiltenes pagasts. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

2011.gada 27. janvāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.1.§1) 

46 260 nolikums, budžets 

Darbinieku skaits - 7    

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006015
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006015


9. Iestāde 

Grundzāles pagasta 

pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006180 

Adrese: Tilta iela 5, 

Grundzāle, Grundzāles 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4713  

 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi 

Grundzāles pagasta teritorijā; nodrošina 

Grundzāles pagasta teritorijas attīstību; 

nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 

panta otrajā daļā noteikto uzdevumu 

izpildi u.c.; 

Darbības teritorija - Grundzāles pagasts. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar  

Smiltenes novada domes  

2011.gada 24.novembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.16.§.7.)  

36 411 nolikums, budžets 

Darbinieku skaits - 8    

10. Struktūrvienība 

Grundzāles 

ambulance 
Adrese: Tilta iela 5, 

Grundzāle, Grundzāles 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4713 

 

Primārās aprūpes pakalpojumu sniegšana 

Grundzāles un Palsmanes pagastos 

Līgums ar Nacionālo veselības dienestu 
13 195 nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 1 

 

Pašvaldības iestādes "Smiltenes 

novada Grundzāles pagasta 

pārvalde" pakļautībā esoša 

struktūrvienība  

   

11. Iestāde 

Grundzāles 

pamatskola 
Reģ. Nr. 40900005927 

Adrese: Tilta iela 6, 

Grundzāle, Grundzāles 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4713 

Iestādes uzdevumi: 

īstenot licencētās izglītības programmas, 

veikt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties izglītošanas darba metodes un 

formas; nodrošināt izglītojamo ar 

iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas 

ir nepieciešamas personiskai izaugsmei 

un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

28.03.2018. lēmumu Nr.231 

(protokols Nr.6, 13.2.§.) 

383 812 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

173 258 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 35 

 

Iestāde īsteno šādas licencētās 

izglītības programmas: 

- pirmsskolas izglītības 

programma, programmas 

kods 01011111; 

- pamatizglītības programmu, 

kods 21011111; 

- speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015611 

   

12. Iestāde 

Launkalnes pagasta 

pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006087  

Adrese: Ezera iela 2A, 

Launkalne, Launkalnes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4718 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi 

Launkalnes pagasta teritorijā; nodrošina 

Launkalnes pagasta teritorijas attīstību; 

nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 

panta otrajā daļā noteikto uzdevumu 

izpildi u.c.; 

Darbības teritorija - Launkalnes pagasts. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar  

Smiltenes novada domes 2011.gada 

30.septembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.13.§.7) 

51 679 nolikums, budžets 

Darbinieku skaits - 5    

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006180
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006180
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005927
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005927
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006087
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006087


 

13.  Struktūrvienība 

Launkalnes pagasta 

feldšerpunkts 
Adrese: Ezera iela 8–4, 

Launkalne, Launkalnes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4718 

Reģistrācijas datums 

Ārstniecības iestāžu 

reģistrā 27.03.1996 

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšana 

Līgums ar Nacionālo veselības dienestu 

Darbības teritorija - Launkalnes pagasts 

138 budžets 

Darbinieku skaits – 0 

Slēgts, jo nav darbinieka. 

 

Pašvaldības iestādes "Smiltenes 

novada Launkalnes pagasta 

pārvalde" pakļautībā esoša 

struktūrvienība 

   

14. Iestāde 

Launkalnes 

sākumskola 
Reģ. Nr. 40900005946 

Adrese: Līvu iela 5, 

Launkalne, Launkalnes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV- 4718 

Iestādes uzdevumi: 

īstenot licencēto pirmsskolas izglītības 

programmu un vispārējās izglītības pirmā 

posma programmu 1. – 4. klases 

izglītojamajiem; 

nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt 

zināšanas, prasmes un attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 

sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 

pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

24.11.2011. lēmumu (protokols Nr.16, 

11.§.)) 

264 430 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

59 595 

Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 23 

 

Iestāde īsteno šādas licencētās 

izglītības programmas: 

- izglītības pirmā posma 

programmu 1. – 4. klasei, 

kods 11011111; 

- pirmsskolas izglītības 

programmu, kods 01011111, 

bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 

gadiem. 

 

   

15. Iestāde 

Smiltenes novada 

Palsmanes pagasta 

pārvalde 
Reģ. Nr. 40900005950 

Adrese: "Pagasta nams", 

Palsmane, Palsmanes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4724 

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi 

Palsmanes pagasta teritorijā; nodrošina 

Palsmanes pagasta teritorijas attīstību; 

nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 

panta otrajā daļā noteikto uzdevumu 

izpildi u.c.; 

Darbības teritorija - Palsmanes pagasts. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar  

Smiltenes novada domes  

2011.gada 24.novembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.16.§.8.) 

50 942 
Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits - 10    

16. Iestāde 

Palsmanes pagasta 

pirmsskolas izglītības 

iestāde 
Reģ. Nr. 40900006161 

Adrese: "Bērnudārzs", 

Palsmane, Palsmanes 

 

Iestādes uzdevumi: 

nodrošināt attīstošu, atbalstošu un 

mainīgu mācību mācīšanās vidi  valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto 

mērķu un uzdevumu īstenošanai; veicināt 

izglītojamā fizisko attīstību, labiekārtojot 

kustību aktivitātes  veicinošu vidi; radīt 

242 072 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

38 718 

Iestādes nolikums, 

budžets 

 

Darbinieku skaits – 25 

 

Iestāde īsteno Izglītības un 

zinātnes ministrijas licencētas 

pirmsskolas izglītības 

programmas: 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005946
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005946
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005950
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005950
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006161
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006161
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006161


pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4724 
apstākļus  jaunu zināšanu, prasmju un 

iemaņu veidošanās procesam 

izglītojamiem, kas balstīta uz pašvadītu 

mācīšanos un sadarbību ar vienaudžiem 

un pieaugušajiem u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts Smiltenes 

novada pašvaldības domes  

29.04.2020. lēmumu Nr. 291 

(protokols Nr.7, 21.§.) 

- Pirmsskolas izglītības 

programma  (programmas 

kods 01011111); 

- Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (programmas 

kods 01015511); 

- Speciālās pirmsskolas 

izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības  traucējumiem 

((programmas kods 

01015611). 

 

17. Iestāde 

Palsmanes pamatskola 
Reģ. Nr. 40900005931 

Adrese: Pamatskola, 

Palsmane, Palsmanes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4724 

Iestādes uzdevumi: 

īstenot licencētās izglītības programmas, 

veikt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties izglītošanas darba metodes un 

formas; nodrošināt izglītojamo ar 

iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas 

ir nepieciešamas personiskai izaugsmei 

un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

26.09.2018. lēmumu Nr.543 

(protokols Nr.12, 13.§.) 

 

439 327 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

279 147 

Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 38 

 

Iestāde īsteno šādas licencētas 

izglītības programmas: 

- Pamatizglītības programma, 

programmas kods 21011111; 

- Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem, 

programmas kods 21015611; 

- Speciālā pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar 

valodas traucējumiem, 

programmas kods 21015511. 

   

18. Iestāde 

Smiltenes bērnu un 

jauniešu interešu 

izglītības centrs 
Reģ. Nr. 40900005984 

Adrese: Gaujas iela 2, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV 4729 

Iestādes uzdevumi: 

iespēju nodrošināšana bērnu un jauniešu 

(turpmāk tekstā - audzēkņi) intelektuālajai 

un fiziskajai attīstībai, interešu, spēju un 

talantu izkopšanai, pašizglītībai un 

radošajam darbam, karjeras izvēlei, 

saprātīgai un mērķtiecīgai brīvā laika un 

atpūtas organizēšanai; interešu izglītības 

programmās iesaistīto pedagogu 

organizatoriski metodiskā darba 

nodrošināšana, t. sk. interešu izglītības 

programmu, darba formu un metožu 

pilnveide u.c. 

149 984 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

115 129 

Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 38 

(2/3 darbinieku ir citu iestāžu 

darbinieki) 

 

Ir tiesības īstenot šādas interešu 

izglītības programmas: 

- kultūrizglītības programmas; 

- sporta izglītības programmas; 

- vides izglītības programmas; 

- jaunatnes darba programmas. 

 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005931
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005984
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005984
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900005984


Iestādes nolikums apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes 2011. gada 

24.februāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr.3, 11.§.) 

19. Iestāde 

Smiltenes mākslas 

skola 
Reģ. Nr. 40900006000 

Adrese: Vaļņu iela 2, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV - 4729  

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde 

profesionālās ievirzes mākslas izglītības 

programmu īstenošanai. 

Uzdevumi: nodrošināt iespēju iegūt 

profesionālās ievirzes izglītības 

pamatzināšanas un prasmes mākslā; 

sagatavot izglītojamos mākslas 

profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvei, 

veicināt profesionālās ievirzes izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi 

Iestādes nolikums ar Smiltenes novada 

domes 2009. gada 20. jūlija lēmumu  

(sēdes protokols Nr.4,12.§..)  

105 632 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

39 697 

Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 7 

Licencēta profesionālās ievirzes 

izglītības programma “Vizuāli 

plastiskā māksla” 

   

20. Iestāde 

Smiltenes mūzikas 

skola 
Reģ. Nr. 40900005965 

Adrese: Pils iela 3, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

Smiltenes novada domes dibināta 

mūzikas izglītības programmu īstenošanai 

dibināta profesionālās ievirzes izglītības 

iestāde 

Iestāde ir atvasinātas publiskas personas 

pastarpinātās pārvaldes iestāde. 

Iestādes uzdevumi: īstenot normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā licencētas un 

akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas, nodrošinot iespēju 

iegūt profesionālās ievirzes izglītības 

pamatzināšanas un prasmes mūzikā; 

sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi 

un attīstīt jaunrades spējas, radot 

atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo 

radošai izaugsmei u.c. 

Nolikums apstiprināts ar Smiltenes 

novada domes  

29.08.2018. lēmumu Nr.498 

(protokols Nr.11, 1.§.) 

428 220 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

265 352 

Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 29 

 

Iestādes izglītības programmu 

īstenošanas vietas: 

- Pils ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 

novadā, LV-4729; 

- Pils ielā 6, Smiltene, Smiltenes 

novadā, LV-4729. 

 

Iestāde īsteno licencētas un 

akreditētas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas: 

- Taustiņinstrumentu spēle, kods 

20V 212 01 1; 

- Stīgu instrumentu spēle, kods 

20V 212 02 1; 

- Pūšaminstrumentu spēle, kods 

20V 212 03 1; 

- Sitaminstrumentu spēle, kods 

20V 212 03 1; 

- Vokālā mūzika,  kods 

20V 212 06 1. 

 

   

21. Iestāde 
Smiltenes novada 

bāriņtiesa 
Reģ. Nr. 40900006119 

Smiltenes novada domes izveidota īpaša 

statusa aizbildnības un aizgādnības 

iestāde. 

Darbības teritorija – Smiltenes novads. 

108 137 
Bāriņtiesas 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 8 

 

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus 

Smiltenes pilsētas 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006000
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Adrese: Dārza iela 11, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV- 4729 

  

Darbības pamats – Bāriņtiesu likuma 

2.panta pirmā daļa. 

Aizgādības, aizbildnības, adopcijas, 

aizgādnības, bērnu personisko, bērnu un 

aizgādnībā esošo personu mantisko 

tiesību un interešu aizsardzība, 

mantojuma lietu kārtošanu un 

apliecinājumu izdarīšana. 

Iestādes nolikums aptiprināts ar Smiltenes 

novada domes 2019. gada 30.janvāra 

lēmumu Nr.75 

(protokols Nr.1, 7.§.) 

 

administratīvajā teritorijā 

bāriņtiesas telpās tās juridiskajā 

adresē Smiltenē divas reizes 

nedēļā - pieņem bāriņtiesas 

priekšsēdētājs vai viņa norīkots 

bāriņtiesas loceklis. 

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus 

Smiltenes novada pagastu 

administratīvajās teritorijās: 

- Bilskas pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē – “Pašvaldības māja”, 

Bilskā, Bilskas pagastā. 

- Blomes pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē - Cēsu ielā 9, Blomē, 

Blomes pagastā, 

- Brantu pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē - Rīgas ielā 71, 

Vidzemē, Brantu pagastā, 

- Grundzāles pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē – Tilta ielā 5, 

Grundzālē, Grundzāles 

pagastā,  

- Launkalnes pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē - „Pilskalni”, 

Launkalnē, Launkalnes 

pagastā; 

- Smiltenes pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē – “Kalnamuiža”–6, 

Smiltenes pagastā; 

- Palsmanes pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē – “Pagasta nams”, 

Palsmanē, Palsmanes pagastā; 

- Variņu pagasta 

administratīvajā teritorijā 

adresē – Oktobra ielā 3a, 

Variņos, Variņu pagastā. 

Bāriņtiesas sēdes notiek    

Bāriņtiesas telpās Dārza ielā 11, 

Smiltenē, Smiltenes novadā, 



katra mēneša pirmajā un trešajā 

ceturtdienā vai ārkārtas 

gadījumos papildus citās 

bāriņtiesas priekšsēdētāja 

noteiktās dienās. 

Nepieciešamības gadījumā 

bāriņtiesa nodrošina izbraukuma 

sēdes Smiltenes novada pagastu 

pārvaldēs 

22. Iestāde 

Smiltenes novada 

Bērnu un ģimenes 

atbalsta centrs 
Reģ. Nr. 40900006123 

Adrese: Galdnieku 10b, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729   

Ārpusģimenes aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestāde bāreņiem un bez 

vecāku aprūpes palikušiem bērniem, 

nepilngadīgām mātēm, kā arī ģimenēm uz 

laiku, kuras nonākušas krīzes situācijā un 

nepieciešama psiholoģiska, sociāla un cita 

veida palīdzības sniegšana. 

Iestādes galvenie uzdevumi - nodrošināt 

bāreņu un bez vecāku gādības palikušo 

bērnu un jauniešu audzināšanu, vispusīgu 

attīstību un rehabilitāciju, sociālo un 

medicīnisko aprūpi; nodrošināt sociālu un 

psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā 

nonākušām ģimenēm ar bērniem, kā arī 

nepilngadīgām mātēm; veikt izglītojošu 

darbu ar vecākiem par bērnu un ģimenes 

problēmām u.c. 

Iestādes nolikums apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2010. gada 27.maija lēmumu  

(sēdes protokols Nr.6, 8.§.) 

 

122 550 
Iestādes 

nolikums, budžets 

Darbinieku skaits – 10 

 

Iestāde atrodas Smiltenes novada 

domes Sociālā dienesta 

pakļautībā. 

Iestāde izveidota, lai nodrošinātu 

darbību Bērnu grupā (vecumā no 

2 līdz 16 gadiem), Jauniešu grupā 

(vecumā no 16 līdz 18 gadiem) un 

Krīzes grupā. 

   

23. Iestāde 

Smiltenes novada 

domes Sociālais 

dienests 
Reģ. Nr. 40900006068 

Adrese: Dārza iela 3, 

Smiltenes pilsēta, 

Smiltenes novads, LV - 

4729 

Smiltenes novada pašvaldības dibināta 

iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 

organizē un sniedz sociālos pakalpojumus 

Smiltenes novada pamata dzīvesvietu 

reģistrējušiem iedzīvotājiem. 

Galvenās funkcijas ir sociālās palīdzības, 

sociālo pakalpojumu, sociālās aprūpes un 

sociālā darba pakalpojumu sniegšana un 

organizēšana pašvaldības teritorijā 

deklarētām personām, veicinot šo personu 

pašpalīdzību un iesaistīšanos 

sabiedriskajā dzīvē. 

Uzdevumi: veikt sociālo darbu ar novada 

iedzīvotājiem – atsevišķām personām, 

195 367 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 14 

 

Iestādes darbība strukturizēta 

divos virzienos: sociālā palīdzība 

un sociālie pakalpojumi. 

Iestādes struktūra: 

1. Sociālās palīdzības daļa: 

1.1. Sociālo palīdzību sniedz un 

organizē sociālie darbinieki 

1.2. Sociālo pakalpojuma daļa: 

1.2.1. Sociālos pakalpojumus 

sniedz un organizē sociālie 

darbinieki 
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ģimenēm un personu grupām; sniegt 

sociālos pakalpojumus vai organizēt to 

sniegšanu iedzīvotājiem -  ģimenēm ar 

bērniem, kurās ir bērna attīstībai 

nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, 

aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu 

no ģimenes locekļiem, invalīdiem, 

pensijas vecuma personām, personām ar 

garīga rakstura traucējumiem un citām 

personu grupām, kurām tas nepieciešams, 

novērtēt iedzīvotāju - klientu vajadzības, 

materiālos un personiskos (motivācija, 

nepieciešamās zināšanas un prasmes, 

izglītība, profesija u.c.) resursus; 

noteikt iedzīvotāju līdzdarbības 

pienākumus; 

sniegt sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus iedzīvotājiem atbilstoši 

Smiltenes novada pašvaldības 

normatīvajiem dokumentiem. 

Darbības teritorija – Smiltenes novads. 

Iestādes nolikums apstiprināta ar 

Smiltenes novada domes 2009. gada 

31.augusta lēmumu 

(protokols Nr.8, 1.§) 

1.2.2. Aprūpes mājās 

pakalpojumus sniedz aprūpētāji. 

Pagastu pārvaldēs sociālo 

palīdzību un sociālos 

pakalpojumus sniedz un organizē 

sociālie darbinieki. 

 

 

24. Iestāde 

Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006068 

Adrese: Gaujas iela 1, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

Pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir 

attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, 

tūrisma un mūžizglītības struktūrvienības 

kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas 

pakalpojumu sniedzējas, tādējādi veicinot 

kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības 

nozaru attīstību Smiltenes novadā. 

Izveidota ar 01.01.2020. domes lēmumu 

“Par Smiltenes novada pašvaldības 

iestāžu „Smiltenes novada Sporta 

pārvalde” un „Smiltenes novada Kultūras 

pārvalde” un tām pakļauto iestāžu un 

struktūrvienību reorganizācijas 

uzsākšanu” (Nr.421 no 29.05.2019.  

Iestādes nolikums 

apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2019. gada 30. oktobra lēmumu Nr.743  

(sēdes protokols Nr.13, 25.§) 

 

112 003 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 5 

 

Iestādes funkciju izpildi, 

atbilstoši tās struktūrai un 

uzdevumiem, nodrošina: 

1. Smiltenes novada Kultūras 

centrs ar apakšstruktūrām 

(Birzuļu Tautas nams, Blomes 

Tautas nams, Grundzāles 

Kultūras nams, Launkalnes 

Tautas nams, Palsmanes 

Kultūras nams, Variņu Tautas 

nams) – rada iespēju 

sabiedrībai līdzdarboties 

dažādos kultūras procesos un 

mūžizglītības pasākumos, 

nodrošina kultūras mantojuma 

un tautas tradīciju 

saglabāšanu, kultūras dzīves 

norišu daudzveidību un 

pieejamību Smiltenes novadā; 
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2. Smiltenes novada Sporta 

centrs – nodrošina vidi un 

apstākļus, kas sekmē 

sportiskas, fiziski aktīvas, 

veselīgas, izglītotas 

sabiedrības veidošanu, 

Smiltenes novada vārda 

popularizēšanu valsts un 

starptautiskā mērogā. 

3. Smiltenes novada Bibliotēka 

ar apakšstruktūrām (Bilskas 

bibliotēka, Birzuļu bibliotēka, 

Blomes bibliotēka, Brantu 

bibliotēka, Grundzāles 

bibliotēka, Launkalnes 

bibliotēka, Palsmanes 

bibliotēka, Variņu bibliotēka) 

– nodrošina informācijas 

pieejamību, zināšanu attīstību 

un mūžizglītību ikvienam 

Smiltenes novada 

iedzīvotājam, veicinot 

sabiedrības attīstību. 

4. Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centrs ar 

apakšstruktūrām (Smiltenes 

novada Muzejs, Tautas 

lietišķās mākslas studija 

"Smiltene") – nodrošina 

Smiltenes novada tūrisma 

nozares attīstību, attīstot 

Muzeju kā sabiedrībai 

pieejamu izglītojošu un 

pētniecisku iestādi un veicinot 

interesi par latviešu tautas 

kultūras mantojuma 

izzināšanu, saglabāšanu un 

vairošanu. 

 

25. Iestāde 

Smiltenes novada 

speciālā pamatskola 
Reģ. Nr. 90000070492 

Adrese: Speciālā 

internātskola, Palsmane, 

Palsmanes pagasts, 

Iestādes uzdevumi: radīt apstākļus un 

iespējas izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām iegūt viņu veselības 

stāvoklim, spējām un attīstības līmenim 

atbilstošu izglītību; sagatavot izglītojamos 

dzīvei sabiedrībā un piemērota darba 

veikšanai; veikt izglītojamo izpēti, 

782 152 

t.sk.VB 

782 152 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 53 

 

Izglītības iestāde īsteno šādas 

licencētas izglītības programmas: 

1. speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamiem ar jauktiem 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/90000070492
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Smiltenes novads, LV- 

4724 
korekciju un rehabilitāciju skolā, 

integrāciju vispārējās un profesionālajās 

izglītības iestādēs; veicināt individuālo 

dotumu attīstību, vienlaikus kompensējot 

garīgās un fiziskās attīstības traucējumus. 

Iestādes nolikums apstiprināta ar 

Smiltenes novada domes 26.04.2017. 

lēmumu  

(protokols Nr.5, 16.§.) 

 

attīstības traucējumiem - 

programmas kods 01015611 

2. speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem - 

programmas kods 01015811 

3. speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu 

izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem - 

programmas kods 01015911 

4. speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

- programmas kods 21015811; 

5. speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības 

traucējumiem - programmas 

kods 21015911; 

6. profesionālās pamatizglītības 

programmu Būvdarbi 

/kvalifikācija 

remontstrādnieks/ - 

programmas kods 2258201; 

7. profesionālās pamatizglītības 

programmu Ēdināšanas 

pakalpojumi /kvalifikācija 

pavāra palīgs/ - programmas 

kods 2281102; 

8. profesionālās pamatizglītības 

programmu Kokizstrādājumu 

izgatavošana /kvalifikācija 

galdnieka palīgs/ - 

programmas kods 2254304; 

9. profesionālās pamatizglītības 

programmu Mājturība 

/kvalifikācija mājkalpotājs/ 

programmas kods 2281401 

 



26. Iestāde 

Smiltenes novada 

vēlēšanu komisija 
Reģ. Nr. 90009068313 

Adrese: Pils iela 2, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

 

Izveidota ar Smiltenes novada domes 

2017. gada 30. augusta lēmumu “Par 

Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas 

ievēlēšanu” (sēdes protokols Nr. 

13.,18.§.) 

- 
Pašvaldības 

budžets 

   

Komisijas locekļu skaits – 7 

(priekšsēdētājs un seši locekļi) 

   

27. Iestāde 

Smiltenes pilsētas 

bērnu un jaunatnes 

sporta skola 
Reģ. Nr. 40900005999 

Adrese: Gaujas iela 2, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

Pašvaldības dibināta un tās padotībā esoša 

profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāde sporta un interešu izglītības 

programmu īstenošanai. 

Mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt 

un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, 

fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas 

personības veidošanu, kas ir motivēta 

aktīvam un veselīgam dzīvesveidam un 

apzinās sporta pozitīvo ietekmi cilvēka 

personības veidošanas procesā. 

Iestādes nolikums apstiprināts ar 

Smiltenes novada pašvaldības domes  

25.03.2020. lēmumu Nr.228 

(protokols Nr.5, 16.§.) 

 

 

421 514 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

205 852 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 27 

 

Iestāde īsteno normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā licencētas un 

akreditētas sekojošas 

profesionālās ievirzes 

programmas:  

- Basketbols- programmas 

kods: 20 V 813 001; 

- Basketbols- programmas 

kods: 30 V 813 001; 

- BMX – programmas kods: 20 

V 813 001; 

- BMX – programmas kods: 30 

V 813 001; 

- Futbols- programmas kods: 

20 V 813 001; 

- Futbols- programmas kods: 

30 V 813 001; 

- Orientēšanās sports – 

programmas kodi: 20 V 

813 001;  

- Orientēšanās sports – 

programmas kodi: 30 V 

813 001; 

- Riteņbraukšana - programmas 

kods 20 V 813 001; 

- Riteņbraukšana - programmas 

kods 30 V 813 001; 

- Vieglatlētika- programmas 

kods: 20 V 813 001; 

- Vieglatlētika- programmas 

kods: 30 V 813 001; 

- Volejbols- programmas kods: 

20 V 813 001; 

- Volejbols- programmas kods: 

30 V 813 001. 
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28. Iestāde 

Smiltenes pilsētas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis" 
Reģ. Nr. 40900006053 

Adrese: Rīgas iela 8A, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

 

 

Pašvaldības izveidota un padotībā esoša 

izglītības iestāde pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanai. 

Mērķi ir organizēt un īstenot mācību un 

audzināšanas procesu, lai nodrošinātu 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

sekmēt izglītojamā personības 

daudzpusīgu un harmonisku veidošanos, 

veselības stiprināšanu, sagatavošanos 

pamatizglītības apguvei. 

Iestādes nolikums apstiprināts ar 

Smiltenes novada pašvaldības domes  

29.04.2020. lēmumu Nr.290 

(protokols Nr.7, 20.§.) 

 

916 193 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

113 513 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 77 

 

 

 

Iestāde īsteno vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu 

(programmas kods 01011111) 

 

Pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanas vietas: Rīgas iela 8a, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-

4729 un Mētras iela 11a, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-

4729. 

 

   

29. Iestāde 

Smiltenes vidusskola 
Reģ. Nr. 40900006176 

Adrese: Dakteru iela 27, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

 

Pašvaldības dibināta un tās padotībā esoša 

vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības, 

pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmas un interešu 

izglītības programmas, veic metodisko un 

pedagogu tālākizglītības darbību. 

Iestādes pamatuzdevumi - kvalitatīvi 

īstenot licencētās pirmsskolas, 

pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmas; nodrošināt 

kvalitatīvu, katram izglītojamam 

pieejamu un iekļaujošu izglītības procesu, 

pedagogiem profesionāli un mērķtiecīgi 

izvēloties atbilstošas mūsdienīgas darba 

metodes un formas, mācību materiāli 

tehniskos resursus; veicināt sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem/ izglītojamā 

likumisko pārstāvi, citām izglītības un 

sociālajām institūcijām, radot labvēlīgus 

apstākļus katra izglītojamā personības 

attīstībai un sasniegumiem un nodrošinot 

efektīvu informācijas apmaiņu izglītības 

programmu un interešu izglītības 

programmu mērķu sasniegšanā; 

nodrošināt izglītojamo zināšanas un 

prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai 

līdzdalībai, sociālai integrācijai, 

2 354 515 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

1 231 678 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 179 

 

Iestādē ir licencētas un tiek 

īstenotas 4 izglītības 

programmas: 

1. Pirmsskolas izglītības 

programma, kods 01011111; 

2. Pamatizglītības programma, 

kods 21011111; 

3. Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena 

programma, kods 31011011; 

4. Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virzienu 

programma, kods 31013011. 

 

Izglītības programmu īstenošanas 

vietas adreses - Dakteru iela 27, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-

4729, Dārza iela 17, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV-4729, 

Rīgas iela 16 c, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV-4729, 

Gaujas iela 1; Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729, Gaujas iela 2, 

Smiltene, Smiltenes novads, LV-

4729.  

 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006053
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006053
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006053
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006176


mūžizglītībai un apzinātai karjeras 

izvēlei; 

veicināt mērķtiecīgu pedagogu 

tālākizglītību un profesionālo izaugsmi 

Iestādes nolikums apstiprināts ar domes 

29.06.2016. lēmumu  

(protokols Nr.10, 5.§.) 

 

30. Iestāde 

Variņu pagasta 

pārvalde 
Reģ. Nr. 40900006104 

Adrese: Oktobra iela 3A, 

Variņi, Variņu pagasts, 

Smiltenes nov., LV-4726 

 

  

Nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai 

noteikto autonomo funkciju izpildi Variņu 

pagasta teritorijā; nodrošina Variņu 

pagasta teritorijas attīstību; nodrošina 

likuma „Par pašvaldībām” 69.1 panta 

otrajā daļā noteikto uzdevumu izpildi u.c.; 

Darbības teritorija – Variņu pagasts. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar   

Smiltenes novada domes 2011.gada 

30.septembra  

sēdes lēmumu (protokols Nr.13.§.6.) 

44 890 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits - 10    

31. Struktūrvienība 

Variņu pagasta 

feldšerpunkts 
Adrese: Oktobra iela 3A, 

Variņi, Variņu pagasts, 

Smiltenes novads, LV-

4726 

Primārās aprūpes pakalpojumu sniegšana 

Variņu pagastā 

 

13 844 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 1 

 

Pašvaldības iestādes "Smiltenes 

novada Variņu pagasta pārvalde" 

pakļautībā esoša struktūrvienība 
 

   

32. Iestāde 

Variņu pamatskola 
Reģ. Nr. 40900006072 

Adrese: Oktobra iela 15, 

Variņu, Variņu pagasts, 

Smiltenes novads, LV-

4726 

Iestādes uzdevumi: 

īstenot licencētās izglītības programmas, 

veikt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties izglītošanas darba metodes un 

formas; nodrošināt izglītojamo ar 

iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas 

ir nepieciešamas personiskai izaugsmei 

un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, 

nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai u.c. 

Iestādes nolikums (apstiprināts ar 

Smiltenes novada domes  

30.09.2009. lēmumu (protokols Nr.9, 

9.§.) 

345 309 

t.sk. pedagogu 

atlīdzība VB 

97 252 

Iestādes  

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 34 

 

Iestāde īsteno izglītības 

programmas: 

- Pamatizglītības 

programma,kods 

21011111, licence Nr. 

11457, izdota 29.05.2018.)  

- Speciālās pamatizglītības  

programma  

izglītojamajiem  ar  

mācīšanās  traucējumiem, 

kods 21015611, licence Nr. 

11458, izdota 29.05.2018.) 

- Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma, kods 

01011111, licence Nr. V-

9469, izdota 09.11.2017) 

   

https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006104
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006104
https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40900006072
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56993&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56993&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=56993&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx


33.  Struktūrvienība 

Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības 

pārvaldes 

struktūrvienība 

"Smiltenes novada 

Kultūras centrs" 
Adrese: Gaujas iela 1, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729 

Īsteno pašvaldības funkciju kultūras 

nozarē. 

Sabiedrībai pieejama daudzfunkcionāla 

un starpnozaru kultūras institūcija, kas 

veido un piedāvā daudzveidīgus un 

kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, 

veicinot nacionālo un Smiltenes novada 

kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu 

un pārmantošanu, veicina starpkultūru 

dialogu un sadarbību, veido labvēlīgu vidi 

jaunradei, sociālajai līdzdalībai, 

mūžizglītības procesam, kā arī radošajai 

ekonomikai. Kultūras centrs pārrauga un 

sniedz metodisko atbalstu Kultūras un 

Tautas namiem Smiltenes novadā. 

Smiltenes novada pašvaldības iestādes 

“Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” struktūrvienība. 

Struktūrvienības nolikums apstiprināts 

2020. gada 30. martā 

682 667 

Iestādes un 

struktūrvienības 

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 25 

 

Iestādes struktūrvienībai ir šādas 

apakšstrukūras, kas darbojas 

atbilstoši to nolikumiem: 

- - Smiltenes novada Blomes 

pagasta Tautas nams (adrese: 

adrese: Dzirnavu iela 1, Blome, 

Blomes pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4707); 

- - Smiltenes novada Variņu 

pagasta Tautas nams (adrese: 

Oktobra iela 13.Variņi, Variņu 

pagasts, Smiltenes novads, LV- 

4726); 

- - Smiltenes novada Launkalnes 

pagasta Tautas nams (adrese: 

Ezera iela 2A, Launkalne, 

Launkalnes pagasts, Smiltenes 

novads, LV – 4718); 

- - Smiltenes novada Bilskas 

pagasta Birzuļu Tautas nams 

(adrese: Smiltenes novada 

Muzejs, Mēri, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads, LV – 4706); 

- - Smiltenes novada Grundzāles 

pagasta Kultūras nams (adrese: 

Tilta iela 5, Grundzāle, 

Grundzāles pagasts, Smiltenes 

novads, LV – 4713); 

- - Smiltenes novada Palsmanes 

pagasta Kultūras nams (adrese: 

Palsmane, Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads, LV – 4724) 

   

34. Struktūrvienība 

Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības 

pārvaldes 

struktūrvienība 

"Smiltenes novada 

bibliotēka" 
Adrese: Baznīcas laukums 

13, Smiltene, LV - 4729 

Izglītojoša, informatīva un kultūras 

Smiltenes novada pašvaldības iestādes 

“Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” struktūrvienība 

bez juridiskas personas tiesībām, kas 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 

reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas Bibliotēku reģistrā. 

Struktūrvienības nolikums apstiprināts 

2019. gada 30. decembrī 

251 096 

Iestādes un 

struktūrvienības 

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 21 

 

Iestādes struktūrvienībai ir šādas 

apakšstrukūras, kas darbojas 

atbilstoši to nolikumiem:  

- Smiltenes novada Bilskas 

pagasta bibliotēka, (adrese: 

Pašvaldības māja, Bilska, 

Bilskas pagasts, LV-4706, un 

tās sastāvā esošais Smiltenes 

novada Bilskas bibliotēkas 

ārējās apkalpošanas punkts 

   



Lobērģos (adrese: Mūri, 

Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4706); 

- Smiltenes novada Bilskas 

pagasta Birzuļu bibliotēka 

(adrese: Birzuļu tautas nams, 

Mēri, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads, LV-4706); 

- Smiltenes novada Blomes 

pagasta bibliotēka (adrese: 

Cēsu iela 13, Blome, Blomes 

pagasts, Smiltenes novads, 

LV-4707); 

- Smiltenes novada Brantu 

pagasta bibliotēka (adrese: 

Rīgas iela 71, Vidzeme, 

Brantu pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4708); 

- Smiltenes novada Grundzāles 

pagasta bibliotēka (adrese: 

Tilta iela 5, Grundzāle, 

Grundzāles pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4713); 

- Smiltenes novada Launkalnes 

pagasta bibliotēka, (adrese: 

Ezera iela 2A, Launkalne, 

Launkalnes pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4718); 

- Smiltenes novada Palsmanes 

pagasta bibliotēka (adrese: 

Palsmanes kultūras nams, 

Palsmane, Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads, LV-4724); 

- Smiltenes novada Variņu 

pagasta bibliotēka (adrese: 

Oktobra iela 13, Variņi, 

Variņu pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4726). 

35. Struktūrvienība 

Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības 

pārvaldes 

struktūrvienība 

"Tūrisma 

informācijas centrs" 

Nodrošinot novada tūrisma nozares 

attīstību, muzeja kā sabiedrībai pieejamas 

izglītojošas un pētnieciskas iestādes 

attīstību, veicinot kultūras mantojuma un 

tautas lietišķās mākslas vērtību 

saglabāšanu un ilgtspēju. 

Smiltenes novada Muzejs – nodrošina 

materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko 

 

 

139 373 

 

Iestādes un 

struktūrvienības 

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 9 

 

Iestādes struktūrvienībai ir šādas 

apakšstrukūras, kas darbojas 

atbilstoši to nolikumiem: 

- Smiltenes novada Muzejs 

(adrese: Mēru muiža, Mēri, 

   



Adrese: Dārza iela 3, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV - 4729 

vērtību uzkrāšanu, saglabāšanu, pētīšanu 

un popularizēšanu; 

Tautas lietišķās mākslas studija 

“Smiltene” – nodrošina tautas kultūras 

mantojuma - lietišķās mākslas vērtību 

saglabāšanu un popularizēšanu, 

nodrošinot kultūras mantojuma ilgtspēju. 

Smiltenes novada Tūrisma informācijas 

centrs – nodrošina tūrisma attīstības 

veicināšanu, tūrisma pakalpojumu un 

informācijas sniegšanu un 

popularizēšanu. 

Smiltenes novada pašvaldības iestādes 

“Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” struktūrvienība. 

Struktūrvienības nolikums apstiprināts 

2020. gada 30. martā 

Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads, LV-4706); 

- Tautas lietišķās mākslas studija 

"Smiltene” (adrese: Atmodas 

iela 2, Smiltene, Smiltenes 

novads, LV – 4729) 

 

 

 

36. Struktūrvienība 

Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības 

pārvaldes 

struktūrvienība 

"Smiltenes novada 

Sporta centrs" 
Adrese: Gaujas iela 1, 

Smiltene, Smiltenes 

novads, LV - 4729 

Struktūrvienības mērķis ir radīt vidi un 

apstākļus, kas sekmētu sportiskas, fiziski 

aktīvas, veselīgas, izglītotas sabiedrības 

veidošanu, novada vārda popularizēšanu 

valsts un starptautiskā mērogā. 

Pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” struktūrvienība, 

kas ir atbildīgā institūcija par sportu 

pašvaldībā. 

Struktūrvienības nolikums apstiprināts 

2019. gada 17. decembrī 

254 534 

Iestādes un 

struktūrvienības 

Nolikums; 

pašvaldības 

budžets 

Darbinieku skaits – 14 

 

Pārvalda valdījumā esošos 

īpašumus un nodrošina to 

racionālu un efektīvu 

izmantošanu: 

- Smiltenes sporta halle; 

- Daudzfunkcionāls sporta 

komplekss pie Tepera ezera; 

- Sporta komplekss Silvā. 

   

37. Kapitālsabiedrība 

SIA “Smiltenes 

NKUP” 
Reģ. Nr.43903000435  

(30.01.1992.) 

Juridiskā adrese:  

Smiltenes novads, Smiltene, 

Pils iela 3A, LV-4729 

Nodrošināt  

- sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu (ūdensapgāde un 

kanalizācija, tajā skaitā, ūdensvadu tīklu 

tīrīšana, apkalpošana un remonts);  

- nekustamā īpašuma pārvaldīšana;  

- pilsētas parku, ielu un apstādījumu 

kopšana;  

- kapu apsaimniekošanu.  

Smiltenes novada pašvaldības līdzdalības 

pamats kapitālsabiedrībā izriet no tiesiskā 

regulējuma - likuma “Par pašvaldībām” 7. 

panta otrās daļas, 14. panta pirmās daļas 

1. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. 

punkta un 2. punkta, Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma likuma 6. panta pirmās daļas 

Nodrošina 

paši savu 

naudas 

plūsmu 100 % 

apmērā, bez 

pašvaldības 

dotācijām. 

Statūti 

Darbinieku skaits – 69 (2019) 

Pašvaldības līdzdalība – 100% 

Kapitāla daļu skaits – 2200743 

Komercreģistrā reģistrēta 1992. 

gada 30. janvārī  

   



38. Kapitālsabiedrība 

SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003189328 

(06.04.1994.) 

Juridiskā adrese:  

Smiltenes novads, Smiltene, 

Dakteru iela 14, LV-4729  

 

Sniegt ambulatoros pacientu aprūpes 

pakalpojumus un stacionāros pacientu 

aprūpes pakalpojumus (gan ārstniecības, 

gan sociālas aprūpes, gan rehabilitācijas 

pakalpojumus 

Nodrošina 

paši savu 

naudas 

plūsmu 100 % 

apmērā, bez 

pašvaldības 

dotācijām 

Statūti 

Darbinieku skaits – 75 (2019) 

Pašvaldības līdzdalība – 100% 

Kapitāla daļu skaits – 1177225 

Reģistrēta UR 1994. gada 6. aprīlī  

   

39. Kapitālsabiedrība 

SIA “Līvena aptieka” 
Reģ. Nr. 44103018609 

(19.01.2000.) 

Juridiskā adrese:   

Smiltenes novads, Smiltene, 

Dakteru iela 14, LV-4729 

Nodrošināt sabiedrības interešu 

īstenošanu veselības aprūpes pieejamības 

nodrošināšanā pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

Kapitālsabiedrības pakalpojuma mērķis ir 

veselības aprūpes pakalpojuma 

nodrošināšana Smiltenes novada 

iedzīvotājiem 

Nodrošina 

paši savu 

naudas 

plūsmu 100 % 

apmērā, bez 

pašvaldības 

dotācijām 

Statūti 

Darbinieku skaits - 7 

 

Pašvaldības līdzdalība – 100% 

Kapitāla daļu skaits – 4837 

Kapitālsabiedrība ierakstīta 

komercreģistrā 2004. gada 28. 

jūlijā. 

No 2000. gada 19. janvāra līdz 

2009. gada 28. jūlijam tā 

piederēja Valkas rajona 

padomei, bet kopš 2009. gada 

29. oktobra tā ir Smiltenes 

novada domes īpašumā. 

   

40.  Kapitālsabiedrība 

SIA “ZAAO” 
Reģ. Nr. 44103015509 

(20.11.1998.) 

Juridiskā adrese:   

Valmiera, Rīgas iela 32, 

LV-4201 

Atkritumu apsaimniekošanas 

nodrošināšana Smiltenes novadā 

Nodrošina 

paši savu 

naudas 

plūsmu, bez 

pašvaldības 

dotācijām 

Statūti 

Pašvaldības līdzdalība – 

2.79089% Kapitāla daļu skaits - 

90762 

   

 

Apstiprināts ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24. februāra lēmumu Nr.125. 

 

Domes priekšsēdētājs      

 (Edgars Avotiņš)  (paraksts*)  (datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu." 

 

 

 


